SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

organizuje
Skúšky odvahy pre plemená teriérov zastrešené v SKCHTaF
30.8.2020
(Uzávierka prihlášok:15.8.2020)

Rozhodcovia: Podľa delegovania SPZ, odbor kynológia

Program skúšok
Nedeľa 30.08.2020
08:00 Zraz účastníkov: oplôtok obec Zubák, okres Púchov
8:30 Veterinárna prehliadka
9:00 Otvorenie skúšok
13:00 Ukončenie skúšok, vyhlásenie výsledkov
Prihlášky s kópiou preukazu o pôvode posielajte na adresu: Jozef Babuša, babusa.jozef@gmail.com,

mobil 0907 855 694
Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 15,- EUR nečlenovia: 20,- EUR
Prihláška na skúšky je záväzná, platí sa na mieste. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, oznámte to včas
usporiadateľovi mailom alebo telefonicky.
Prihláseným vodičom bude mailom potvrdená účasť na skúškach.

-

Na Klubové skúšky odvahy sa môžu prihlásiť psy a suky plemien teriérov organizovaných
v SKCHTaF, zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI. Zo skúšok budú
vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky. Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre skúšky
duričov.

-

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má
záznam o tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkovému komplexu, parvoviróze a
hepatitíde, nie menej ako 28 dní a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie.

-

Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie
psa. Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas skúšok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihláška na skúšky SO 30.8.2020

Meno a chovateľská stanica psa: ...................................................................pohlavie suka/pes*
Číslo zápisu..........................Dátum narodenia.....................................plemeno:.......................
Otec psa/suky*:...........................................matka psa/suky*......................................................
Chovateľ:...................................................................................................................................
Majiteľ:.....................................................................................................................................
Vodič:......................................................................................................................................
Adresa majiteľa........................................................................................................................
Telefón:....................................................e-mail.......................................................................
Absolvované výstavy.............................. absolvované skúšky..............................................
Vyhlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa/suku predvediem sám alebo
ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené predvedeným psom-sukou.
Podľa zákona NR SR č.18/2018 a v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679
o Ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmyle týchto predpisov, dávam/nedávam* súhlas
usporiadateľovi SKCHTaF, na spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v prihláškach
(meno,priezvisko,adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia skúšok na webových stránkach klubu,
spravodaji klubu a ostatných periodikách a publikáciách klubu.

* Nehodiace sa preškrtnite

V ..................................................... dňa...................................Podpis..............................................
Som členom/nie som členom* SKCHTaF

